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O Processo de socialização

Segundo Joel Sharon, socialização é o processo pelo qual a sociedade, comunidade, 
organização formal, ou grupo ensina seus costumes a seus membros. 

Uma pessoa socializada é aquela que com êxito, tornou-se membro de seu grupo, 
organização formal, comunidade e/ou sociedade, uma pessoa socializada controla-se, 
mas esse autocontrole provém de ter aprendido os controles da sociedade. ( 
SHARON)

A sociedade tem condições de existir somente por que penetra no interior do ser 
humano, moldando nossa vida íntima, criando nossa consciência, nossa ideias, nossos 
valores. ( DURKEIN)



O Processo de socialização

Segundo o Referencial Curricular Nacional pra a Educação Infantil a criança é um ser
social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de
estar próxima as pessoas e é capaz de interagir e prender com elas de forma que
possa compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais e
interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras
para se expressar, podendo aprender, nas trocas de sociais com diferentes crianças e
adultos cujas percepções e compreensões da realidade também são deverá. Para se
desenvolver, portanto as crianças precisam aprender com os outros, por meio de
vínculos que estabelece. Se as aprendizagens acontecem na interação com as outras
pessoas, sejam elas adultos ou crianças, elas também dependem dos recursos de
cada criança. (p.21, v 1, 1998).



O Processo de socialização

A experiência presente é continuamente interpretada em

conformidade com essa visão e a experiência futura não pode ser

planejada. É através dessa reflexão cada vez mais intensa que a

criança toma consciência de si mesmo como uma individualidade no

sentido literal de reflexão isto é do fenômeno através do qual

atenção da criança retorna do mundo exterior para incidir sobre ela

própria. (BERGER, 2004, p. 175).


